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 Produktionsskoler og partnerskaber                                    
Siden 2014 har 4 produktionsskoler sammen med SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter 

arbejdet i et fælles projekt, hvor skolerne danner partnerskaber med erhvervsliv, institutioner og 

civilsamfund – partnerskaber, der kan skabe trædesten for de unge, der har brug for hjælp på vej fra 

produktionsskolens værksteder og ud på omverdenens uddannelser og arbejdspladser. Vi har tidligere 

fortalt her i nyhedsbrevet om den overordnede ide og om Den Byggefaglige Virksomhedsskole på Århus 

Produktionsskole. I dette nummer besøger vi Den idrætspædagogiske linje på Kulturcoach, en del af den 

Økologiske Produktionsskole på Nørrebro i København, hvor linjeleder David Ottesen fortæller om 2 

samarbejder indenfor partnerskabsprojektet.   

Den idrætspædagogiske linje har 2 forskellige partnere i projektet, nemlig en lokal folkeskole; 

Rådmandsgade Skole og en lokal fodboldklub Nørrebro United. 

At være professionel – partnerskabet med Rådmandsgades Skole 

Partnerskabet med Rådmandsgades Skole er udviklet omkring folkeskolens aktivitetstimer, der blandt 

andet skal bruges til leg og bevægelse. Her havde skolen brug for konkret hjælp til at udvikle sådanne, og 

linjen afvikler 2 1½ times forløb hver uge. Samarbejdet foregår i 3 måneders moduler med den samme 

klasse, hvorefter en ny klasse får muligheden.  

For eleverne på linjen betyder samarbejdet en god mulighed for at knytte teoretiske overvejelser til 

praktiske erfaringer – et omdrejningspunkt i al god produktionsskolepædagogik. Men det betyder også at 

de får et meget realistisk billede af, hvad arbejdet som pædagog indebærer. En pædagog er ikke blot en 

hyggeonkel i en ungdomsklub, det er også en professionel, der er nødt til at kunne være fleksibel og 

omsorgsfuld overfor børnene og at kunne påtage sig et stort ansvar.  Enkeltvis kan eleverne også få lov at 

følge en pædagog på tættere hold over en periode, for at afprøve, om han eller hun vil gå videre indenfor 

faget. 

I samarbejdet med skolen er det det professionelle, der er i centrum. På den vis ligner det f.eks. Den 

Byggefaglige Virksomhedsskole i Århus eller andre fagrelaterede værksteder. De unge mærker det 

professionelle ansvar, og hvad det vil sige, at arbejde som pædagog. 

Her er det noget helt andet at arbejde sammen med en forening, hvor det er en gruppe frivillige, der 

danner basis for aktiviteterne.  

At være frivillig – partnerskabet med Nørrebro United 

Nørrebro United er en lokal fodboldklub, der er opstået i 2008 i forbindelse med fornyelsen af 

Nørrebroparken og med midler fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Kultur- og 
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Fritidsforvaltningen. Siden 2013 har Den Økologiske Produktionsskoles afdeling ’Kulturcoach’ delt lokaler 

med Nørrebro United i den tidligere Havremarkens Skole i Husumgade. 

Spørger man klubbens formand Flemming Jensen, hvorfor klubben arbejder sammen med Den Økologiske 

Produktionsskole, så nævner han først og fremmest, at der er et værdifællesskab mellem de to. Men 

bortset fra det, så er man i det frivillige arbejde altid på udkik efter rekrutteringskilder. Hvor skal næste 

generation af frivillige komme fra – måske skal nogle af dem komme fra idrætspædagogisk linje. 

Men Nørrebro United har også som forening et socialt sigte, der handler om at flytte mennesker, ikke kun 

de børn og unge, der kommer for at spille fodbold, men også de voksne frivillige trænere. Når en elev fra 

produktionsskolen bliver tilknyttet en af de frivillige trænere som trænerassistent, så er det ikke kun en 

ressourcetilførsel, så kræver det også noget af klubben. Derfor er man også nødt til løbende at overveje, 

hvor mange produktionsskoleelever, der kan være tilknyttede som trænerassistenter. 

Set fra produktionsskolens synspunkt, så giver arbejdet med en forening nogle andre muligheder end 

arbejdet med en fagspecifik virksomhed. Her kan eleverne få billeder af, hvad et sundt/fornuftigt fritidsliv 

vil sige. Og man kan diskutere, hvilken betydning et godt fritidsliv kan have, for at være i stand til at tage en 

uddannelse. Man kan sige, at i dette partnerskab arbejder man med nogle af de omkringliggende 

omstændigheder i den unges liv, der støtter det at tage en uddannelse.  

Men det er også mere kompliceret for de unge at forstå logikkerne i et foreningsliv. Hvor man i et sjak på 

en byggeplads eller som pædagog på en skole er nødt til at møde til tiden hver dag og påtage sig et 

professionelt ansvar, så har man som frivillig mere vide rammer og kan melde fra til nogle aktiviteter. 

Samtidig tilbringer nogle af de frivillige i Nørrebro United rigtig meget af deres tid i klubben, så det bliver 

svært at forstå, at de stadig kun er frivillige og arbejder gratis.    

Spørger man David, hvad det bedste ved samarbejdet er, peger han på fællesskabet – at de unge mærker, 

at de er med til at løfte en fælles opgave. Og så betyder bofællesskabet, at der er basis for over tid at 

udvikle flere samarbejder på tværs af forening og produktionsskole. 
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Partnerskabsprojektet blev præsenteret på Folkemødet 2015, hvor Jan Bauditz, KL, Morten Smistrup, LO og 

Axel Hoppe PSF interviewede de unge og deres lærere. 

    


